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Co se naučíte
Koučování a leadership mají mnoho společného. Naučte se s námi obojí!

Power & Love
Základní stavebním kamenem našeho výcviku je zmocňování
a napojování Power & Love. Síla, energie, moc je nutná k
seberealizaci, tvorbě a k dosahování cílů. Bez empatie,
propojení s druhými (Love) je ale moc destruktivní, je
vnímaná jako bezohlednost a zneužití.

Láska bez síly je

naopak vnímána jako slabost, povolnost. Jak umíte zacházet
s Power & Love? Kdy být pevný/á a kdy naopak vstřícný/á?
Jak se to projevuje ve vedení lidí, v koučování, v životě? Ve
výcviku se naučíte, jak posílit sebe i druhé k tomu, abyste
dosahovali cílů, které přinesou užitek nejen Vám ale i
druhým.

Vést pomocí otázek
Říká se, že dobrá rada nad zlato, ale
možná jste už zažili situaci, kdy dobrých
rad jste měli celý pytel a přesto nevěděli
jak je uplatnit. Právě v takových situacích
je dobrá otázka. Jenže na co se ptát? A
jak pomocí otázek dovést klienta nebo
spolupracovníka k novému úhlu
pohledu? To budete trénovat v průběhu
celého výcviku. Výsledkem bude možná
seznam vašich oblíbených otázek a
možná také posun ve vašem přemýšlení
o tom, co vlastně slyšíte.

Poslouchat nejen ušima
Položit otázku umí každý, ale důvěru získá jen ten, kdo také
naslouchá. Naslouchá i když neslyší, to, co očekává. I když se
mu to, co slyší zrovna nehodí nebo nelíbí. Naslouchá ne kvůli
tomu, aby shromáždil informace, ale proto aby se napojil,
porozuměl, uznal, podpořil to, na čem lze dál stavět.
Naslouchá nejen ušima, ale srdcem. Naslouchá nejen
druhým ale také sobě. Naučte se naslouchat srdcem a stavět
svůj leadership na vztazích a důvěře.

Program
Co se bude dít

1. setkání 26. - 27. říjen 2022
VHLED DO PROBLEMATIKY KOUČOVÁNÍ A MENTORINGU, ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOUČOVÁNÍ
Úvodní setkání je zaměřené na osvojení základní teoretické výbavy a praktických návyků pro výsledkově
orientované koučování. Pracujeme se základním teoretickým rámcem koučovacího přístupu. Společně si vyjasníme
obsah jednotlivých kompetencí profesionálního kouče dle EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a jejich
význam z hlediska praxe a etiky koučování. Zaměříme se na osvojení procesu koučování, který se stane základem
pro všechny další aktivity. Účastníci porozumí rozdílu mezi koučováním a mentoringem a dalšími druhy podpory,
jako je trénink, terapie a poradenství. Tato část výcviku je základem pro další části programu, stává se východiskem
pro bezpečné získávání zkušeností a praktikování koučovacích dovedností.

2. setkání 24. - 25. listopad 2022
ROLE KOUČE A ZDROJE OSOBNÍ SÍLY: KONCEPT POWER & LOVE V KOUČOVÁNÍ
V druhé části navazujeme na zvládnutý proces a svou pozornost směřujeme na plné vnímání a schopnost podpory
klienta v identifikaci a naplňování jeho cílů. Seznámíme se s konceptem celostního přístupu POWER & LOVE (podle
J. DIAMOND, A. KAHANE) a osvojíme si základy jeho využití v koučování. Dotkneme se důležitého tématu změn a
práce s osobní silou (power).

3. setkání 12. - 13. leden 2023
DOPAD KOUČOVÁNÍ NA ORGANIZACI A TÝM, UČENÍ SE V PRAXI
Na tomto setkání se zaměříme na prohlubování a zpevňování nabytých poznatků o koučování a koučovacím
procesu. Budeme trénovat hlubší práci s cíli, všímavost, práci s vnitřními překážkami, které nám často brání
uskutečnit své záměry. Klíčovým tématem je “vnitřní síla (power)” každého jednotlivce v roli kouče.

4. setkání 23. - 24. únor 2023
KOUČOVÁNÍ A KOUČOVACÍ PŘÍSTUP JAKO SOUČÁST FIREMNÍ KULTURY A LEADERSHIPU
Ve čtvrté části výcviku se budeme věnovat schopnosti dlouhodobě podporovat klienta v transformačním procesu
uvnitř organizace. Zaměříme se na pochopení průběhu změn a možnost podpory interního klienta v implementaci
těchto změn do praxe. Opřeme se o znalost hodnotových systémů a koncept POWER & LOVE, které jsou klíčem k
dlouhodobé motivaci a přirozenému vývoji zdravé kultury a vztahů. V této části se budeme zabývat koučováním
jako součástí leadershipu v organizaci/skupině (podpora akceptujícího přístupu k osobnímu rozvoji).

5. setkání 20. - 21. duben 2023
NASTAVOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROCESŮ V KOUČINKU A VÝZNAM SUPERVIZE
V závěrečné části se zaměříme na osobní hranici rozvoje a budeme se učit, jak pomocí větší otevřenosti a specifické
zpětné vazby, ještě více podpořit klienta v dosahování jeho cílů. Klíčovým tématem bude vyvažování podpory a
výzvy pro dosahování náročných cílů v době rychlých změn, které přináší dnešní doba a nové technologie.

Organizace
Jak se to bude dít

Pro koho je výcvik?
Pro všechny, kteří chtějí umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat
druhé v jejich rozvoji
Výcvik je nejen pro lidi, kteří se chtějí koučinku věnovat profesionálně, ale vítanými
účastníky jsou také manažeři a mentoři pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří
svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost.

Rozsah výcviku
Celkem 120hodin
80 hodin -10 inspirativních tréninkových dnů (5 x dvoudenní tréninkové části)
1 hodina koučinku s profesionálním koučem (za příplatek)
2 hodiny individuální supervize
2 hodiny skupinové supervize
5 hodin Peer to Peer koučinku
30 hodin samostudia - doporučená literatura

Zakončení výcviku
K získání certifikátu odevzdá účastník výcviku nahrávku práce se svým klientem (15 minut),
popíše, jaké kompetence (indikátory kompetencí) EMCC využil v ukázce a zpracuje reflexi
některé situace z dosavadní koučovací praxe. Absolvování výcviku předpokládá úspěšné
zvládnutí uvedených povinností a minimálně 80% účast na výuce.

Místo konání
Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, Terezín
(V případě COVID omezení bude výuka zahájena online (Zoom))

Cena: 39. 900,- Kč
Poplatek zahrnuje účast na 5 dvoudenních blocích, studijní materiály, 2 lektorky na každém
setkání, certifikát za absolvování kurzu

Program je garantovaný a certifikovaný Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v
rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

